
رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 
dptmyyv.د. عزیزة عز الدین الفياالدب العباسي /qpeu7nr1أ.م.د. سامي إبراھیم كنوشالنحو/dlvha7j3م. د. رغد جھاد عبدمھارات لغویة9-9:50

viKxf3tأ.م.د.  ھیثم طھ یاسینالنحو/h5vdfin5م. إلھام عبد الكریم یعقوبالعروض والقافیة/3w3jgui1أ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 10-10:50

viKxf3tأ.م.د.  ھیثم طھ یاسینالنحو/tho3dky5م.د. یسرى فریح ھاديالبالغة /3w3jgui 3أ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 11-11:50

qiyqlzw. إلھام عبد الكریم یعقوبمنھج البحث والمكتبةn4xhnedم.د.ابراھیم محمد امین عسافنصوص قدیمةlqcynntأ.م.د. إیاد سالم إبراھیمتاریخ االدب العربي قبل اإلسالم12-12:50

uhgqlojم.د. یسرى فریح ھاديالنقدالعربي القدیم/lqcynnt1أ.م.د. إیاد سالم إبراھیمتاریخ االدب العربي قبل اإلسالم 1-1:50

dptmyyv.د. عزیزة عز الدین الفياالدب العباسي /uvodn7t1م. م ھبة خالد قدورياالدب اإلسالمي/dzwntn2 1أ.م.د. ھدیل رعد تحسنالصرف /9-9:501

uhgqlojم.د. یسرى فریح ھاديالنقدالعربي القدیم/73uIpa31أ.م.د. قاسم مشعان رحیبيالصرف/erb6l6d3أ.د. عبد الرزاق علي حسین  النحو /1  10-10:50

qiyqlzw. إلھام عبد الكریم یعقوبمنھج البحث والمكتبةPpo2sgpأ.م.د. ھدیل رعد تحسنالمعجم العربيdlvha7jم. د. رغد جھاد عبدمھارات لغویة 11-11:50

uhgqlojم.د. یسرى فریح ھاديالنقدالعربي القدیم/glt6qum1م.شیماء ثابت یاسیناللغة االنكلیزیةdngox6xم.م عامر مھنى عطیويحقوق انسان 12-12:50

dptmyyv.د. عزیزة عز الدین الفياالدب العباسي /glt6qum1م.شیماء ثابت یاسیناللغة االنكلیزیةdngox6xم.م عامر مھنى عطیويحقوق انسان 1-1:50

viKxf3tأ.م.د.  ھیثم طھ یاسینالنحو/tho3dky5م.د. یسرى فریح ھاديالبالغة /erb6l6d 3أ.د. عبد الرزاق علي حسین  النحو /1  9-9:50

viKxf3tأ.م.د.  ھیثم طھ یاسینالنحو/Ppo2sgp5أ.م.د. ھدیل رعد تحسنالمعجم العربيiv6wj73أ.م.د. ولید احمد عبد أسس تربیة 10-10:50

Zg3hwuzم. د. رغد جھاد عبدتحلیل النص القرآني /n4xhned1م.د.ابراھیم محمد امین عسافنصوص قدیمةdzwntn2أ.م.د. ھدیل رعد تحسنالصرف /11-11:501

Phhazs3.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/7aj5jc5 1م.م حال خضیر صوكرعلم النفس النموdlvha7jم. د. رغد جھاد عبدمھارات لغویة12-12:50

Zg3hwuzم. د. رغد جھاد عبدتحلیل النص القرآني /erb6l6d1أ.د. عبد الرزاق علي حسین  النحو /1  1-1:50

Zg3hwuzم. د. رغد جھاد عبدتحلیل النص القرآني /qpeu7nr1أ.م.د. سامي إبراھیم كنوشالنحو/xednsea3م. م. ھند عجیل جاسمعلوم القرآن والحدیث النبوي  الشریف 9-9:50

dptmyyv.د. عزیزة عز الدین الفياالدب العباسي /73uIpa31أ.م.د. قاسم مشعان رحیبيالصرف/dzwntn23أ.م.د. ھدیل رعد تحسنالصرف /10-10:501

Phhazs3.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/h5vdfin 1م. إلھام عبد الكریم یعقوبالعروض والقافیة/3w3jgui1أ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 11-11:50

N6cbbsnم.م. شیماء عدنان تایھ مناھج وطرائق التدریس h5vdfinم. إلھام عبد الكریم یعقوبالعروض والقافیة/3w3jgui1أ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 12-12:50

N6cbbsnم.م. شیماء عدنان تایھ مناھج وطرائق التدریس dzwntn2أ.م.د. ھدیل رعد تحسنالصرف /1-1:501

Phhazs3.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/qpeu7nr 1أ.م.د. سامي إبراھیم كنوشالنحو/lqcynnt3أ.م.د. إیاد سالم إبراھیماالدب العربي قبل اإلسالم 9-9:50

qiyqlzw. إلھام عبد الكریم یعقوبمنھج البحث والمكتبة73uIpa3أ.م.د. قاسم مشعان رحیبيالصرف/erb6l6d3أ.د. عبد الرزاق علي حسین  النحو /1  10-10:50

6rc64hvأ.م.د. سالم عبد فیاضاالدب االندلسي/uvodn7t1م. م ھبة خالد قدورياالدب اإلسالمي/xednsea 1م. م. ھند عجیل جاسمعلوم القرآن والحدیث النبوي  الشریف11-11:50

6rc64hvأ.م.د. سالم عبد فیاضاالدب االندلسي/uvodn7t1م. م ھبة خالد قدورياالدب اإلسالمي/xednsea 1م. م. ھند عجیل جاسمعلوم القرآن والحدیث النبوي  الشریف12-12:50

Phhazs3.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/iv6wj73  1أ.م.د. ولید احمد عبد أسس تربیة 1-1:50

الثالث
الساعة الیوم 

االربعاء

الثاني 

الخمیس 

االحد 

االثنین

االول

كلیة التربیة للبنات / القسم اللغة العربیة 

الثالثاء



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

mgihbzwم. م. ایمان یاسین ثابتالنحوgqiha27م. فنن عبد القادر سلمانقصة قصیرة  qtlnxfuم. نزھون اسماعیلحاسوب9,00

mgihbzwم. م. ایمان یاسین ثابتالنحوie26otpد. ھند مؤید اسماعیلقراءة وكتابة10,00

xd4ec5cا.د. حامدحماد عبدمسرحxcua5fdم. رشا شاكر عبیدقراءة11,00

zk6tpxkم. شیماء یاسین ثابت علم الغةry74b63د. ھند مؤید اسماعیلاستماع وتحدثrjg2ohbم.عفاف سامي صالحنحو12,00

ac3agayم رشا شاكر   مقالة1,00 

د. محمد فلیح حسنالشعر الرومانسيktylzgcم. م. ایمان یاسین ثابتالصرف765yveeم. فنن عبد القادر سلماناستماع9,00
ujozvai

ujozvaiد. محمد فلیح حسنالشعر الرومانسيrjg2ohbم.عفاف سامي صالحنحو10,00

mgihbzwم. م. ایمان یاسین ثابتالنحوnthgx4xم.االء مزاحم عبد الرزاقمسرحم.م. احمد  غافلاللغة العربیة11,00

nj5k4xzد. عمر محمد عبد هللاروایةq3pfnhvد. مصطفى عدنان عبد الغفورحقوق انسان12,00

jvpgewmعفاف سامي صالحطرائقm574r2aد. محمد فلیح حسنشعر القرن 16عشر1,00

 

zk6tpxkم. شیماء یاسین ثابتعلم اللغةnthgx4xم.االء مزاحم عبد الرزاقمسرحmtbrwflا.م.د. ولید احمد عبد الشجرياسس تربیة9,00

jvpgewmعفاف سامي صالحطرائق  تدریسry74b63د. ھند مؤید اسماعیلاستماع وتحدث6r7ft71م.االء مزاحم عبد الرزاقمقدمة ادب10,00

jvpgewmعفاف سامي صالحطرائق تدريndcll5kد. عمارعبدالوھاب عبدعلم االصواتie26otpد. ھند مؤید اسماعیلقراءة وكتابة11,00

nj5k4xzد. عمر محمد عبد هللاروایةX726smnم. حال خضیر صوكرعلم النفس النمو  usoflpyا.م.د. عمارعبدالوھاب عبدالتلفظ12,00

ujozvaiد. محمد فلیح حسنشعر الروانسيktylzgcم. م. ایمان یاسین ثابتالصرف  usoflpyا.م.د. عمارعبدالوھاب عبدالتلفظ9,00

ac3agayم رشا شاكر  مقالةndcll5kد. عمارعبدالوھاب عبدعلم االصواتrjg2ohbم.عفاف سامي صالحنحو10,00

xd4ec5cد. حامدحماد عبدمسرحgqiha27م. فنن عبد القادر سلمانقصة قصیرةم.م. احمد  غافلالغة العربیة11,00

nj5k4xzد. عمر محمد عبد هللاروایةm574r2aد. محمد فلیح حسنشعر القرن 16عشر  qtlnxfuم. نزھون اسماعیلحاسوب12,00

1,00

 

ac3agayم رشا شاكر  مقالة ndcll5kد. عمارعبدالوھاب عبد علم االصوت765yveeم. فنن عبد القادر سلماناستماع9,00

xd4ec5cا.د. حامدحماد عبدمسرحxcua5fdم. رشا شاكر عبیدقراءة6r7ft71م.االء مزاحم عبد الرزاقمقدمة ادب10,00

zk6tpxkم. شیماء یاسین ثابتعلم اللغةm574r2aد. محمد فلیح حسنشعر القرن 16عشر11,00

hxdjzu7م.م. شیماء عدنانارشاد تربويktylzgcم. م. ایمان یاسین ثابتصرف   usoflpyا.م.د. عمارعبدالوھاب عبدالتلفظ12,00

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 

الساعة الیوم 
االول

كلیة التربیة للبنات / القسم اللغة االنكلیزیة/ صباحي
الثالثالثاني 

االحد 

االثنین



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

7hfr5pmا. د. مجید احمید جدوع روایة6njhwg2م.م. ایمان یاسین ثابتنحو utqazezم. فنن عبد القادر سلمانقصة قصیرة 

crzfuveم. عفاف  سامي صالحعلم اللغة 6njhwg2م.م. ایمان یاسین ثابتنحو mys5pcpا. م.د. عمر محمد عبد هللا قراءة 

jmbobevا. م. د. عمر محمد عبد هللاختیاري pn3kwd6ا. د. حامد حماد عبدمسرح Mn2sx5vد. اسماء خلف مدلولاستماع

jmbobevا. م. د. عمر محمد عبد هللاختیاري Viwici6م. شیماء یاسین ثابتعلم اللغة Mn2sx5vد. اسماء خلف مدلول استماع 

a2x3kqoد. ھند مؤید اسماعیل نحو تواصلي 2voz3cxم.  فنن عبد القادر سلمانمقالةkqtntbkم. االء مزاحم عبد الرزاقمسرح 

Cpkui3kم. شیماء یاسین ثابتقیاس وتقویم6njhwg2م.م. ایمان یاسین ثابتنحو m574r2a ا. م. د. محمد فلیح  حسنشعر  

7hfr5pmا. د. مجید احمید جدوعروایةalwj7j5ا.م. د. عمر محمد عبد هللا روایة

ujozvaiا.م. د. محمد فلیح حسنشعر  d6c3okrا.م .د. عمار عبدالوھاب عبدصوت

ujozvaiا.م. د. محمد فلیح حسنشعر  

Cpkui3kم. م. شیماء یاسین ثابت قیاس وتقویمalwj7j5ا.م. د. عمر محمد عبد هللا روایةkqtntbkم. االء مزاحم عبد الرزاق مسرح 

a2x3kqoد. ھند مؤیدنحو تواصلي bafjpxbم . عفاف سامي صالحطرق تدریس   

Eosyp3qا. د. اسماء خلف مدلول شعر bafjpxbم . عفاف سامي صالحطرق تدریسK7irkdiم. م. ایمان یاسین ثابتصرف 

Eosyp3qا . د. اسماء خلف مدلولشعر Viwici6م. شیماء یاسین ثابتعلم اللغة rim7agpم. م. عبد الرحمن عليعلم نفس النمو  

rim7agpم. م. عبد الرحمن عليعلم نفس النمو  

crzfuveم. عفاف سامي صالحعلم اللغة 2voz3cxم. فنن عبد القادر سلمانمقالةK7irkdiم. م. ایمان یاسین ثابتصرف 

7hfr5pmا. د. مجید احمید جدوعروایة ujozvaiا. م. د. محمد فلیح حسنشعرd6c3okrا.م .د. عمار عبدالوھاب عبد صوت

olzjwv4ا. د. حامد حماد عبدمسرحbafjpxbم . عفاف سامي صالحطرق تدریسutqazezم. فنن عبد القادر سلمانقصة قصیرة 

olzjwv4ا. د. حامد حماد عبدمسرح alwj7j5ا.م .د. عمر محمد عبد هللا روایةm574r2a ا. م. د. محمد فلیح حسن  شعر 

Viwici6م. شیماء یاسین ثابت علم اللغة 

Eosyp3qا.م . د. اسماء خلف مدلولشعر pn3kwd6ا. د. حامد حماد عبدمسرح mys5pcpا. م.د. عمر محمد عبد هللا قراءة 

a2x3kqoد. ھند مؤید اسماعیل نحو تواصلي pn3kwd6ا. د. حامد حماد عبدمسرح d6c3okrا.م .د. عمار عبد الوھاب عبدصوت

olzjwv4ا. د. حامد حماد عبدمسرح 2voz3cxم.  فنن عبد القادر سلمانمقالةm574r2a ا. م. د. محمد فلیح حسن  شعر 

crzfuveم. عفاف سامي صالحعلم اللغة lwutcgzم. م. شیماء عدنان تایھ ارشاد تربوي K7irkdiم. م. ایمان یاسین ثابتصرف 

lwutcgzم. م. شیماء عدنان تایھ ارشاد تربوي 

قسم اللغة االنكلیزیة (الدراسة المسائیة)
الرابعالثالثالثاني 



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

p3rimpt. حمید حسین فرحانجغرافیة العراقw66bjxdد . حمید حسین فرحاناإلحصاءee3vakuم.م. حال خضیر صوكر حسینعلم نفس النمو3yfhkleأ.م. د. إسماعیل عباس ھراططقس ومناخ9,00

7yqg2mn. نور عودة صبارجغرافیة النقلmto3yvv. د. إیناس محمد صالحأمریكا الشمالیةM7gnx67أ.م. د. بثینة رحیم شوكت جغرافیة السكانWi6fgb3م .م. وفاء كامل فیصلخرائط10,00

df5iwmt. عادل رشید حسینفكر جغرافيUh2lljh. د. أحمد حسن عوادجغرافیة المدنw3bqesrم .م. وفاء كامل فیصلخرائط7n3up6fأ.م. د. عادل رشید حسینأفریقیا وأسترالیا11,00

7ugqsim. علي دحام أحمدنظم معلوماتQx6x26q. د. نور عودة صبارجغرافیة السیاحةOxa2dk7م. م. وداد حمد مخلفجغرافیة آسیاjdjzmeuأ.م. د. بثینة رحیم شوكت جغرافیة حیویة12,00

3zm674w. محمد دلف أحمدتخطیط وتنمیة------------------------Ru6d33jم .م. براءةلغة عربیة1,00

------------Uh2lljh. د. أحمد حسن عوادجغرافیة المدنUcductsأ.م. د. مجید جاسم محمد التاریخ اإلسالميDy5km7nأ.م. د. مجید جاسم محمد حقوق اإلنسان9,00

------------gzcr7y2عذراء عدنان عبد الجلیلجغرافیة زراعیة3horiskأ.م. د. سعدي عبد عودةأشكال سطح األرض6vmaw6tد. ولید أحمد عبدأسس تربیة10,00
------------iwoem26. سلیمة ساطع محمد عليتاریخ حدیثM7gnx67أ.م. د. بثینة رحیم شوكت جغرافیة السكانKedm6g2م. رشا شاكر عبیدلغة إنجلیزیة11,00
------------4pdosrq. م. شیماء عدنان تایھطرائق تدریسw3bqesrم .م. وفاء كامل فیصلخرائط------------12,00
م. م. وداد حمد مخلفجغرافیة آسیا------------1,00

Oxa2dk7
------------------------

3zm674w. محمد دلف أحمدتخطیط وتنمیة4pdosrq. م. شیماء عدنان تایھطرائق تدریس------------jdjzmeuأ.م. د. بثینة رحیم شوكت جغرافیة حیویة9,00
7yqg2mn. نور عودة صبارجغرافیة النقلUh2lljh. د. أحمد حسن عوادجغرافیة المدن------------Wi6fgb3م .م. وفاء كامل فیصلخرائط10,00
df5iwmt. عادل رشید حسینفكر جغرافيQx6x26q. د. نور عودة صبارجغرافیة السیاحة------------Qrm56qiأ.م. د. سعدي عبد عودةجیولوجیا11,00
------------w66bjxdد . حمید حسین فرحاناإلحصاء------------Kedm6g2م. رشا شاكر عبیدلغة إنجلیزیة12,00
1,00------------------------
Fif7ewg. وداد حمد مخلفجغرافیة سیاسیةgzcr7y2عذراء عدنان عبد الجلیلجغرافیة زراعیةUcductsأ.م. د. مجید جاسم محمد التاریخ اإلسالمي------------9,00

Nmhjvedم ھمسھ عماد عبد الكریممشاھدةSa7xumآالء مزاحم عبد الرزاقلغة إنجلیزیةYzc6pb2أ.م. د. إسماعیل عباس ھراطالمناخ التطبیقي------------10,00

Blekk6bد. ذر منیر العانيقیاس وتقویمmto3yvv. د. إیناس محمد صالحأمریكا الشمالیةOxa2dk7م. م. وداد حمد مخلفجغرافیة آسیا------------11,00

7ugqsim. علي دحام أحمدنظم معلومات------------------------------------12,00

1,00------------------------------------

p3rimpt. حمید حسین فرحانجغرافیة العراق------------ta2m3nzد. عذراء عدنان عبد الجلیلأوروباQrm56qiأ.م. د. سعدي عبد عودةجیولوجیا9,00

Fif7ewg. وداد حمد مخلفجغرافیة سیاسیة------------3horiskأ.م. د. سعدي عبد عودةأشكال سطح األرض7n3up6fأ.م. د. عادل رشید حسینأفریقیا وأسترالیا10,00

------------------------Yzc6pb2أ.م. د. إسماعیل عباس ھراطالمناخ التطبیقي3yfhkleأ.م. د. إسماعیل عباس ھراططقس ومناخ11,00

12,00------------------------------------------------

1,00------------------------------------------------

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 

كلیة التربیة للبنات / القسم  الجغرافیة
الثالثالثاني 

الساعة الیوم 
االول

االحد 

الرابع

االثنین



الرابع

المادة رمز الصف المادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

بایولوجي جزیئيn2lowbnاحیاء مجھریةorpjrwkم.م. دعاء جمیل ھاللالفقریاتawglnxq1م.م.حنان عبدالقادرعبدااللھعلم الخلیة 1:00-3:001

قیاس وتقویمK4xqbijارشاد وصحة نفسیةkowckjcم.م. عبد الرحمن علي محسنعلم نفس النموrgvoglt م.م.اثیر عبید طلككیمیاء تحلیلیة3:00-5:00

طفیلیات lwu57iq1وراثةtre64a21م.م.ایمان ناجي صالحعلم طحالب srvfhroم.م.أستاذ عامر مھنا حقوق انسان1:00-3:00

علم البیئة 5cunjbtتحضیرات مجھریةl5jdfyjد. مھند رعید عزامتشریح نباتjexzfzqم.م.ایمان ناجي صالحعلم الحیوان3:00-5:00

ایض خلوي3hfpsaiحبلیاتdcigvc7م. فنن عبد القادر سلماناللغة اإلنكلیزیة Pxekg34م.د. مھند رعید عزامعلم االرض1:00-3:00

فسلجة نباتoneup61مورفولوجیا نباتskatc5iم.م. سلوى خلیل علي اللغة العربیة3:00-5:00

بكتریا تطبیقیة spe7thkحشرات عامة7owr6pqأ.م.شیماء حجالن سایرانسجة حیوانیةbxq7wmuم.م. عبد الرحمن علي محسنعلم نفس تربوي1:00-3:00

اللغة االنكلیزیةg337ibe. نضال إبراھیم لطیف + م.م.اثیر عبید طلكمنھج بحث علميql4onidم. مھا محمود جسام الحاسبات 3:00-5:00

تطبیقات تدریسیة

رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 
9:00-11:00( A) 1 م.د. ھدیل عبدااللھ عبد الرزاقعلم الخلیةh7euxmz1175أ.م.د. نغم خضیر مھدي الفقریاتwthn2ھناء عبداللطیف یاسیناحیاء مجھریةubtqyvمحمد عباس جاسمبایولوجي جزیئي .xf7lvjd
11:00-1:00( B) 7م.م.اثیر عبید طلككیمیاء تحلیلیةwn65ojم. م. حال خضیر صوكر علم نفس النموlfgvkpzم.شیماء عدنان تایھارشاد وصحة نفسیةK4xqbij

( A) 7م.م.اثیر عبید طلككیمیاء تحلیلیةwn65oj

9:00-11:00( A+B ) 2م. شیماء محي داودعلم الحیوانps47ks 4أ.م.د. عبدالناصر عبدهللا مھديعلم الطحالبjjdhno1حمدي جاسم حماديوراثة .o56jqsx محمد مصلح شرقي علم البیئةakztpku
11:00-1:00( A+B) م.م.عامر مھنى عطیويحقوق انسانqmzcmefم.د. سجى یحیى عبدالجلیلتشریح نبات مقارنovrlo3oد. ھبة هللا عادل عبدهللاتحضیرات مجھریةCn4nnn313نبا مطیع عبدااللھ + م. ضفاف عبدهللا احمد طفیلیاتv217ay

( B) 1 م.د. ھدیل عبدااللھ عبد الرزاقعلم الخلیةh7euxmz

9:00-11:00(A) م.اسماء وجیھ جمعةعلم االرضt2m2nd6 م. فنن عبدالقادر سلمان اللغة اإلنكلیزیةdcigvc7م.حنان فوزي سلمانحبلیات وتشریح مقارنg3olpxaعبیر یوسف عبدالكریمایض خلويCovo4ma
11:00-1:00(A+B) م.د. ابراھیم محمد امین عساف  اللغة العربیةyof25aq62م.د.اشواق طالب حمیدمورفولوجیا نباتfdveaاسماء عبداالمیر بدن فسلجة نباتprp5mil

(A) م.م.ھمسھ عماد عبدالكریم علم نفس تربويacsctfx

9:00-11:00( A) م.مھا محمود جسامحاسباتqz3nyxqأ.م.شیماء حجالن سایرانسجة حیوانیةeh7hyhd2امتثال اسماعیل جلعوطحشرات عامةdkv22v 2. مثنى بدیع فرحانبكتریا تطبیقیةoyxfqp
11:00-1:00( B) م.م. دینا سالم تركي حاسبات xf7jarrنضال ابراھیم لطیف + م.م. ایثار منذر عبد الوھابمنھج بحث علميxvvb4v2فنن عبدالقادر سلمان اللغة االنكلیزیةqceegub

9:00-11:00(B) م.م.ھمسھ عماد عبدالكریم علم نفس تربويacsctfxذرمنیر مسیھر قیاس وتقویم  .z3zq2ii

11:00-1:00(B) م.اسماء وجیھ جمعةعلم االرضt2m2nd6ھمسھ عماد عبدالكریم تطبیقات تدریسیةrnyokzg

الرابع

االحد 

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 

االحد 

االثنین

الثالثاء

الساعة الیوم 
االول

كلیة التربیة للبنات / القسم  علوم الحیاة- المسائي

االربعاء

الثالثالثاني 

الخمیس 

قسم علوم الحیاة / الدراسة الصباحیة

الساعة الیوم 
الثالثالثاني االول



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

3renwvqم نوریة صبار أحمدالتالوة والحفظ7cwgsfjم.م شیماء عدنان مناھج وطرائق تدریس d2zxtdgد أیمن حوري یاسین النحو والصرف kedm6g2م.م رشا شاكر عبیداللغة األنكلیزیة 09:00 

3renwvqم نوریة صبار أحمدالتالوة والحفظi5djo2hد سعدون جمعة حماديالتالوة والحفظd2zxtdgد أیمن حوري یاسین النحو والصرف 10:00

x75p42gد سعدون جمعة حماديأسالیب التفسیرi5djo2hد سعدون جمعة حماديالتالوة والحفظIpxj4cdأ.م.د عبدهللا ابراھیم رحیم علم التفسیر x4amsclأ.م.د مصطفى عدنان عبد الغفور الدیمقراطیة وحقوق األنسان11:00

x75p42gد سعدون جمعة حماديأسالیب التفسیر37zocmq.د صالح ھندي صالح النحو47u3a32أ.م.د أحمد عبد الستار شاللمباحث في علوم القرآن hqixh5gد عماد حسن صالح التالوة والحفظ 12:00

gbgf4b2د عماد حسن صالح النظم األسالمیة37zocmq.د صالح ھندي صالح النحو01:00       

iwfpsqe.م.د ذر منیر القیاس والتقویم uyftbk4د حقي أسماعیل فیاضمناھج مفسرینp7ycq6xم.م مریم عاشور حامد السیرة النبویة 7btxn63أ.م.د ولید أحمد عبد أسس التربیة  09:00 

3renwvqم نوریة صبار أحمدالتالوة والحفظuyftbk4د حقي أسماعیل فیاضمناھج مفسرینp7ycq6xم.م مریم عاشور حامد السیرة النبویة 7btxn63أ.م.د ولید أحمد عبد أسس التربیة 10:00

2idazghد مخلص سلمان داودالفقھ الجنائيkxpehxqد محمد سلمان حسینفقھ معامالتwbczccpم.م نوریة صبار أحمد التالوة والحفظ kedm6g2م.م رشا شاكر عبیداللغة األنكلیزیة11:00

2idazghد مخلص سلمان داودالفقھ الجنائي7cwgsfjم.م شیماء عدنان مناھج وطرائق تدریس wbczccpم.م نوریة صبار أحمد التالوة والحفظ wt66b5vأ.م.د فاطمة ناطق محمد المدخل الى الفقة األسالمي 12:00

lyur7gqد حمید أحمد شرمیط مناھج محدثین2jyj54vأ.م.د محمد خلفحدیث تحلیلي wt66b5vأ.م.د فاطمة ناطق محمد المدخل الى الفقة األسالمي 01:00       

ufc2jksد محمد عبدهللا صالح أصول الفقھ xob442c.د سعدي محمد عواد العقیدة األسالمیة iw44imqأ.م.د حسام عواد خلیفة المدخل الى علوم القرآن  09:00 

ufc2jksد محمد عبدهللا صالح أصول الفقھ kxpehxqد محمد سلمان حسینفقھ معامالتiw44imqأ.م.د حسام عواد خلیفة المدخل الى علوم القرآن 10:00

gbgf4b2د عماد حسن صالح النظم األسالمیةkxpehxqد محمد سلمان حسینفقھ معامالتhkddqs3أ.م.د سعدي محمد عواد مبادىء علم المنطق11:00

gbgf4b2د عماد حسن صالح النظم األسالمیةsa7xuumم آالء مزاحم عبد الرزاق اللغة األنكلیزیة hkddqs3أ.م.د سعدي محمد عواد مبادىء علم المنطق12:00

iwfpsqe.م.د ذر منیر القیاس والتقویم 37zocmq.د صالح ھندي صالح النحو01:00       

Lyur7gqد حمید أحمد شرمیط مناھج محدثین2jyj54vأ.م.د محمد خلفحدیث تحلیلي elg3xgiم.م براءة ھاشم علوانالبالغة ( البیان والبدیع )xo22fngد أیمن حوري یاسین النحو والصرف  09:00 

Lyur7gqد حمید أحمد شرمیط مناھج محدثین2jyj54vأ.م.د محمد خلفحدیث تحلیلي elg3xgiم.م براءة ھاشم علوانالبالغة ( البیان والبدیع )xo22fngد أیمن حوري یاسین النحو والصرف 10:00

bdhgotnد أیمن حوري یاسین النحو القرآني i5djo2hد سعدون جمعة حماديالتالوة والحفظchdfc4gم.م حال خضیر صوكر علم النفس النمو iw44imqأ.م.د حسام عواد خلیفة المدخل الى علوم القرآن 11:00

bdhgotnد أیمن حوري یاسین النحو القرآني uyftbk4د حقي أسماعیل فیاضمناھج مفسرینchdfc4gم.م حال خضیر صوكر علم النفس النمو x4amsclأ.م.د مصطفى عدنان عبد الغفور الدیمقراطیة وحقوق األنسان12:00

ufc2jksد محمد عبدهللا صالح أصول الفقھ Ipxj4cdأ.م.د عبدهللا ابراھیم رحیم علم التفسیر 01:00       

xob442c.د سعدي محمد عواد العقیدة األسالمیة hqixh5gأ.د صادق خلف أیوب فقھ العبادات hqixh5gد عماد حسن صالح التالوة والحفظ  09:00 

ztecopfم ھمسھ عبد الكریم مشاھدة xob442c.د سعدي محمد عواد العقیدة األسالمیة hqixh5gأ.د صادق خلف أیوب فقھ العبادات hqixh5gد عماد حسن صالح التالوة والحفظ 10:00

sa7xuumم آالء مزاحم عبد الرزاق اللغة األنكلیزیة 47u3a32أ.م.د أحمد عبد الستار شاللمباحث في علوم القرآن fo7nymuأ.م.د توفیق ھادي طالل علوم الحدیث 11:00

5ofdfre.م براءة ھاشم علوانالبالغة ( علم المعاني )47u3a32أ.م.د أحمد عبد الستار شاللمباحث في علوم القرآن fo7nymuأ.م.د توفیق ھادي طالل علوم الحدیث 12:00

5ofdfre.م براءة ھاشم علوانالبالغة ( علم المعاني )Ipxj4cdأ.م.د عبدهللا ابراھیم رحیم علم التفسیر 01:00       

الثالث الثاني  االول
الساعة  الیوم 

كلیة التربیة للبنات / قسم علوم القرآن والتربیة االسالمیة 

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 

الرابع

االحد 



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

kq6o2rvم.د. ذر منیرقیاس وتقویمptsxuedم.م. سھاد جاسم محمد      عراق حدیث3fzctahم. د اسماعیل مجبل حمدحضارة اندلسmypwynzأ.د. حماد فرحان حمادي المحمديمنھج بحث9،00

onttqeaد مصلح محمد عبدعراق معاصر .zh5b7xxم م ابرار محمود صالح محمدتاریخ اسیاb7nhg2yأ.د. حماد فرحان حمادي المحمديدولة امویةerecqvzأ. م. د. نادیة محمود فرحان تركي الكحليعراق قدیم10،00

4ctoeupم.م شیماء عدنان تایھمناھج وطرائق تدریسem4nu7sأ.م.د.خالد احمد صالح الفھداويعرب قبل االسالم11،00

hvpzeubد قیس عدنان عودةعالم معاصرKkand5eا.م.د مصلح محمد عبداوربا في ق 6fwged419. د. نادیة محمود فرحان تركي الكحليحضارات عالم قدیم6rljmvcم.م. خالد حردان مھنھ محمد العلوانيجغرافیة عامة12

6rljmvcم.م. خالد حردان مھنھ محمد العلوانيجغرافیة عامة1

دویالت 

وامارات 

اسالمیة

35xro6jافتخار عبد الحكیم رجب

gc7wnz4.د. یوسف سامي فرحانتحدیث دول اسالمیةkswzosaم.د. انعام حمید شرموط بالد عربیة قدیمerecqvzأ. م. د. نادیة محمود فرحان تركي الكحليعراق قدیم9،00
بالد عربیة 

معاصرة
vk3mwo5د.ایاد ناظم جاسم

onttqeaد مصلح محمد عبدعراق معاصرjkpexyg.م.د. سھام جمیل جاسمحضارة (فكر)b7nhg2yأ.د. حماد فرحان حمادي المحمدي          دولة  امویة3xlvacgم.م.ابرارمحمود صالحعصور وسطى10،00

ptsxuedم.م. سھاد جاسم محمدعراق حدیثUkfscrpا م د ولید احمدعبد الشجیرياسس تربیة11،00
األمیركتین( 

الشمالیة)
o66a6ur. یوسف سامي فرحان

zdbzytb. ایمان یاسین ثابتلغة انكلیزیةKkand5eا.م.د مصلح محمد عبداوربا في ق6fwged419م.م. شیماء یاسینلغة انكلیزیةagdizkuم.د.عزیزه عز الدین الفي لغة عربیة12

zdbzytb. ایمان یاسین ثابتلغة انكلیزیة6fwged4م.م. شیماء یاسینلغة انكلیزیة1

jkpexyg.م.د. سھام جمیل جاسمحضارة (فكر)kswzosaم.د. انعام حمید شرموط بالد عربیة قدیم3xlvacgم.م.ابرارمحمود صالحعصور وسطى9،00
األمیركتین( 

الشمالیة)
o66a6ur. یوسف سامي فرحان

 7Ire5fdم.م.حال خضیر صوكرعلم النفسerecqvzأ. م. د. نادیة محمود فرحان تركي الكحليعراق قدیم10،00

onttqeaد مصلح محمد عبدعراق معاصر4ctoeupم.م شیماء عدنان تایھمناھج وطرائق تدریسmypwynzkswzosaأ.د. حماد فرحان حمادي المحمديمنھج بحث11،00

hvpzeubد قیس عدنان عودةعالم معاصرa66eiiy.د. انعام حمید شرموط دولة عباسیة6fwged4. د. نادیة محمود فرحان تركي الكحليحضارات عالم قدیمgssndmkا.م.د رضاب حاتم یاسین الغسانيعصر الرسالة12

1

بالد عربیة حدیثem4nu7sأ.م.د.خالد احمد صالحعرب قبل االسالم9،00

nynjqv6       م.سلیمھ ساطع محمد علي

 .zh5b7xxم م ابرار محمود صالح محمدتاریخ اسیا

دویالت 

وامارات 

اسالمیة

35xro6jافتخار عبد الحكیم رجب

fcdfyj4. د اسماعیل مجبل حمدفلسفة التاریخ7Ire5fdم.م.حال خضیر صوكرعلم النفسgssndmkا.م.د رضاب حاتم یاسین الغسانيعصر الرسالة10،00

szdkwqwم.م.سھاد جاسم محمداوربا عصر النھضةagdizkuم.د.عزیزه عز الدین الفي              لغة عربیة11،00
بالد عربیة 

معاصرة
vk3mwo5د.ایاد ناظم جاسم

jkpexyg.م.د. سھام جمیل جاسمحضارة (فكر)kswzosaم.د. انعام حمید شرموط بالد عربیة  قدیم12
بالد عربیة 

معاصرة
vk3mwo5د.ایاد ناظم جاسم

hvpzeubد قیس عدنان عودةعالم معاصرWilzsddا. م. د. زبن خلف نوافحقوق انسان1

3vI25zc     م.م.ھمسھ عماد عبد الكریممشاھدةa66eiiy.د. انعام حمید شرموط دولة عباسیةnynjqv6       م.سلیمھ ساطع محمد عليبالد عربیة  حدیثgssndmkا.م.د رضاب حاتم یاسین الغسانيعصر الرسالة9،00

3fzctahم. د اسماعیل مجبل حمدحضارة اندلسem4nu7sأ.م.د.خالد احمد صالحعرب قبل االسالم10،00

gc7wnz4.د. یوسف سامي فرحانتحدیث دول اسالمیةWilzsddا. م. د. زبن خلف نواف             حقوق انسان11،00

fcdfyj4. د اسماعیل مجبل حمدفلسفة التاریخszdkwqwم.م.سھاد جاسم محمداوربا عصر النھضة3xlvacgم.م.ابرارمحمود صالحعصور وسطى12

1

كلیة التربیة للبنات- قسم التاریخ

الساعة الیوم
الرابعالثالثالثاني االول

االحد

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

qwpeupbد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 10:301˗9

nbeqlhcد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 10:30-121

qwpeupbد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 12-1:301

nbeqlhcد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة qwpeupb / nbeqlhcد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 1:30-31

g6guvovم.م دینا سالم تركيالحاسوب 3fw4d4xد. رشا عزام عبدهللا حمديالكیمیاء العضویة10:30˗9

ytb5hidم.م دینا سالم تركيالحاسوب 3fw4d4xد. رشا عزام عبدهللا حمديالكیمیاء العضویة10:30-12

bgybpkuد. رشا عزام عبدهللا حمديالكیمیاء العضویةpyqar6eم. نزھون اسماعیل خلیل ھویديالحاسوب12-1:30

p7azwiwم. نزھون اسماعیل خلیل ھویديالحاسوب 1:30-3
الكیمیاء 

bgybpkuد. رشا عزام عبدهللا حمديالعضویة

ah53z5xم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي10:30˗9

ah53z5xم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي10:30-12

yir4ezeم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي12-1:30

yir4ezeم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي1:30-3

seblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیةc3pagtgم. عامر مھناحقوق انسان10:30˗9

seblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیةc3pagtgم. عامر مھناحقوق انسان10:30-12

c3pagtgم. عامر مھناحقوق انسانseblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیة12-1:30

c3pagtgم. عامر مھناحقوق انسانseblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیة1:30-3

ieecmibم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة ck3gi4qم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائي10:30˗9

ieecmibم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة ck3gi4qم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائي10:30-12

kgqgrvhم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائيcxgcesjم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة 12-1:30

kgqgrvhم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائيcxgcesjم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة 1:30-3

االحد 

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 

كلیة التربیة للبنات / القسم كیمیاء - الصباحي

الساعة الیوم 
A األولB األولC األولD األول



رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 

4rmhcvnد. محمد عدي عزتالكم واالطیافuwrszgiد. عید صالح محمدالكیمیاء الالعضویھfrcuko3د. بشرى تركي مھدي سلمانالكیمیاء العضویة qwpeupbد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 10:301˗9

4rmhcvnد. محمد عدي عزتالكم واالطیافuwrszgiد. عید صالح محمدالكیمیاء الالعضویھfrcuko3د. بشرى تركي مھدي سلمانالكیمیاء العضویة nbeqlhcد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 10:30-121

er4y53dد. ذر منیر مسیرقیاس وتقویم4wabmmsم.م شیماء عدنان تایھ ذیاباالرشاد  التربوي والصحة النفسیةvwmmqapد. سحر عامر احمد فریح منھج بحث /كروب qwpeupbد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 12-1:301

er4y53dد. ذر منیر مسیرقیاس وتقویم4wabmmsم.م شیماء عدنان تایھ ذیاباالرشاد  التربوي والصحة النفسیةvwmmqapد. سحر عامر احمد فریح منھج بحث /كروب nbeqlhcد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة qwpeupb / nbeqlhcد. ریاض محمد جھاد حسین الكیمیاء التحلیلیة 1:30-31

tqf7w3uد. فراس فاضل علي حمدالتحلیل اآلليmgaln6wد. محمد عدي عزتاللغة االنكلیزیةxkeasumد. سحر عامر احمد فریح منھج بحث / كروب g6guvovم.م دینا سالم تركيالحاسوب 3fw4d4xد. رشا عزام عبدهللا حمديالكیمیاء العضویة10:30˗9

tqf7w3uد. فراس فاضل علي حمدالتحلیل اآلليmgaln6wد. محمد عدي عزتاللغة االنكلیزیةxkeasumد. سحر عامر احمد فریح منھج بحث / كروب ytb5hidم.م دینا سالم تركيالحاسوب 3fw4d4xد. رشا عزام عبدهللا حمديالكیمیاء العضویة10:30-12

seqpd6cاالء عبد المنعم عبد المجید عبد الجبارالكیمیاء الحیاتیةstrdynnد. خالد جاسمفیزیاءbgybpkuد. رشا عزام عبدهللا حمديالكیمیاء العضویةpyqar6eم. نزھون اسماعیل خلیل ھویديالحاسوب12-1:30

p7azwiwم. نزھون اسماعیل خلیل ھویديالحاسوب 1:30-3
الكیمیاء 
seqpd6cاالء عبد المنعم عبد المجید عبد الجبارالكیمیاء الحیاتیةstrdynnد. خالد جاسمفیزیاءbgybpkuد. رشا عزام عبدهللا حمديالعضویة

seqpd6cاالء عبد المنعم عبد المجید عبد الجبارالكیمیاء الحیاتیةcwn2gulم.مھا محمود جسام الحاسوب ah53z5xم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي10:30˗9

seqpd6cاالء عبد المنعم عبد المجید عبد الجبارالكیمیاء الحیاتیةcwn2gulم.مھا محمود جسام الحاسوب ah53z5xم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي10:30-12

vhhpkezد. سحر عامر احمد فریح كیمیاء حیاتیة amxb2z5د. رشا عزام عبدهللا حمدي الكیمیاء العضویة wxg4gu4د. نبیل عارف توفیق محمدكیمیاء العضویةyir4ezeم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي12-1:30

vhhpkezد. سحر عامر احمد فریح كیمیاء حیاتیة amxb2z5د. رشا عزام عبدهللا حمدي الكیمیاء العضویة wxg4gu4د. نبیل عارف توفیق محمدكیمیاء العضویةyir4ezeم. ھمسھ عبد الكریمعلم نفس تربوي1:30-3

ygehkgdد. ولید فرج حماديالتشخیص العضويOnkigecد. صداع عبد عبد هللا جمال  الكیمیاء الفیزیائیة الحركیة wxg4gu4د. نبیل عارف توفیق محمدكیمیاء العضویةseblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیةc3pagtgم. عامر مھناحقوق انسان10:30˗9

ygehkgdد. ولید فرج حماديالتشخیص العضويOnkigecد. صداع عبد عبد هللا جمال  الكیمیاء الفیزیائیة الحركیة wxg4gu4د. نبیل عارف توفیق محمدكیمیاء العضویةseblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیةc3pagtgم. عامر مھناحقوق انسان10:30-12

4wabmmsم.م. شیماء عدنان تایھ ذیاباالرشاد  التربوي والصحة النفسیةow6oa5uم. حال خضیر صوكر حسین علم النفس النمو c3pagtgA Bم. عامر مھناحقوق انسانseblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیة12-1:30

4wabmmsم.م. شیماء عدنان تایھ ذیاباالرشاد  التربوي والصحة النفسیةow6oa5uم. حال خضیر صوكر حسین علم النفس النمو c3pagtgA Bم. عامر مھناحقوق انسانseblpfkم. احمد غافلاللغھ العربیة1:30-3

xh4c5zoد. عبدالستار علي حسین علي العسافيتطبیقات مدرسیةuwrszgiد. عید صالح محمدالكیمیاء الالعضویھfrcuko3د. بشرى تركي مھدي سلمانالكیمیاء العضویة ieecmibم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة ck3gi4qم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائي10:30˗9

xh4c5zoد. عبدالستار علي حسین علي العسافيتطبیقات مدرسیةuwrszgiد. عید صالح محمدالكیمیاء الالعضویھfrcuko3د. بشرى تركي مھدي سلمانالكیمیاء العضویة ieecmibم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة ck3gi4qم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائي10:30-12

tqf7w3uأد. فراس فاضل علي حمدالتحلیل اآلليkgqgrvhم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائيcxgcesjم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة 12-1:30

tqf7w3uد. فراس فاضل علي حمدالتحلیل اآلليkgqgrvhم. االء عبد المنعم عبدالمجید عبد الجبارسالمھ وامن كیمیائيcxgcesjم. م. دینا حمید زیدانكیمیاء العضویة 1:30-3

الرابعالثالثالثاني 

االحد 

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 

كلیة التربیة للبنات / القسم كیمیاء - الصباحي

الساعة الیوم 
A األولB األولC األولD األول



كلیة التربیة للبنات / القسم اللغة العربیة 

رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة رمز الصف أسم التدریسي الثالثيالمادة 
Qb3uaytم.م. سلوى خلیل علياالدب العباسي /rx47rff1م. م. سارة جبیر محمد نایل مھارات لغویة12-12:50

bdqwft3د. یسرى فریح ھاديالنقدالعربي القدیم/s3pkz5r1م.م سوزان نعیم عبدالنحو/Ityrygd3أ.م.د. إیاد سالم إبراھیمتاریخ االدب العربي قبل اإلسالم 1-1:50

4qjvxli. إلھام عبد الكریم یعقوبمنھج البحث والمكتبةbutay3xم.م. مروة عبد الرحیم محمود المعجم العربيnc6v7vzم.م سوزان نعیم عبد  النحو /1  2-2:50

weouqekأ.م.د. ولید أحمد عبدمناھج وطرائق التدریس Zfqsv7pم. إلھام عبد الكریم یعقوبالعروض والقافیة/nc6v7vz1م.م سوزان نعیم عبد  النحو /1  3-3:50

weouqekأ.م.د. ولید أحمد عبدمناھج وطرائق التدریس Zfqsv7pم. إلھام عبد الكریم یعقوبالعروض والقافیة/4-4:501

sdfamcnم.م. ھند حمادي جاسمتحلیل النص القرآني /fegzrkp1أ.م.د. شیماء جبار علياالدب اإلسالمي/dpdhmnq  1أ.د. خلیل محمد سعید مخلفالصرف /12-12:501

cilj7crم.م سوزان نعیم عبدالنحو/Zfqsv7p5م. إلھام عبد الكریم یعقوبالعروض والقافیة/emg2vas1أ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 1-1:50

s3pkz5rم.م سوزان نعیم عبدالنحو/qyt7u2x3م.م عبدالرحمن علي محسنأسس تربیة 2-2:50

4qjvxli. إلھام عبد الكریم یعقوبمنھج البحث والمكتبةs3pkz5rم.م سوزان نعیم عبدالنحو/qyt7u2x3م.م عبدالرحمن علي محسنأسس تربیة 3-3:50

4qjvxli. إلھام عبد الكریم یعقوبمنھج البحث والمكتبةdlij32iم. م. سارة جبیر محمد نایل نصوص قدیمة4-4:50

dz72kzI.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/n6hhlw4 1م.م. ھند حمادي جاسمالبالغة /rx47rff 3م. م. سارة جبیر محمد نایل مھارات لغویة 12-12:50

dz72kzI.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/butay3x 1م.م. مروة عبد الرحیم محمود المعجم العربيItyrygdأ.م.د. إیاد سالم إبراھیمتاریخ االدب العربي قبل اإلسالم 1-1:50

bdqwft3د. یسرى فریح ھاديالنقدالعربي القدیم/i24sazv1م.م عبدالرحمن علي محسنعلم النفس النموItyrygdأ.م.د. إیاد سالم إبراھیمتاریخ االدب العربي قبل اإلسالم 2-2:50

bdqwft3د. یسرى فریح ھاديالنقدالعربي القدیم/i24sazv1م.م عبدالرحمن علي محسنعلم النفس النموskyc3aeم.م. شیماء جیجان دغیثعلوم القرآن والحدیث النبوي  الشریف 3-3:50

stwic4tأ.م.د. قاسم مشعان رحیبيالصرف/4-4:503

Qb3uaytم.م. سلوى خلیل علياالدب العباسي /fegzrkp1أ.م.د. شیماء جبار علياالدب اإلسالمي/dpdhmnq  1أ.د. خلیل محمد سعید مخلفالصرف /12-12:501

Qb3uaytم.م. سلوى خلیل علياالدب العباسي /fegzrkp1أ.م.د. شیماء جبار علياالدب اإلسالمي/dpdhmnq  1أ.د. خلیل محمد سعید مخلفالصرف /1-1:501

menyqklا.م.د.ایاد سالم ابراھیماالدب االندلسي/dlij32i1م. م. سارة جبیر محمد نایل نصوص قدیمةnc6v7vzم.م سوزان نعیم عبد  النحو /1  2-2:50

cilj7crم.م سوزان نعیم عبدالنحو/xusyv6i5م.شیماء ثابت یاسیناللغة االنكلیزیةemg2vasأ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 3-3:50

cilj7crم.م سوزان نعیم عبدالنحو/xusyv6i5م.شیماء ثابت یاسیناللغة االنكلیزیةemg2vasأ.م.د. شیماء جبار عليالبالغة/1 4-4:50

dz72kzI.م.د. صالح ھندي صالحعلم اللغة/n6hhlw4 1م.م. ھند حمادي جاسمالبالغة /d5ujlln 3م.م عامر مھنى عطیويحقوق انسان 12-12:50

menyqklا.م.د.ایاد سالم ابراھیماالدب االندلسي/stwic4t1أ.م.د. قاسم مشعان رحیبيالصرف/skyc3ae3م.م. شیماء جیجان دغیثعلوم القرآن والحدیث النبوي  الشریف 1-1:50

sdfamcnم.م. ھند حمادي جاسمتحلیل النص القرآني /stwic4t1أ.م.د. قاسم مشعان رحیبيالصرف/skyc3ae3م.م. شیماء جیجان دغیثعلوم القرآن والحدیث النبوي  الشریف 2-2:50

3-3:50

الساعة الیوم 
الثالثالثاني االول

االحد 

االثنین

الثالثاء

االربعاء

الخمیس 
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